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Építéstechnológiai adatok

YTONG kézi, gépi vakolatok

Típus / jel Száraz- Szem- Nyomó- Húzó- Páradiffú- Keverõvíz Kiadósság Egy rakla-

anyag nagyság szilárdság szilárdság ziós ellen- szükséglet pon lévõ 

állási szám mennyiség

kg / zsák mm N / mm2 N / mm2 µµ l / zsák kg / m2 / cm zsák

YTONG beltéri mész-cementvakolat 40 0,8 2,5 1,0 15 11 12,5 35

YTONG kültéri alapvakolat 40 2,0 2,5 1,0 15 11 12,5 35

YTONG terméktípusok

Tipus Méret Elem- Elem- „u” érték* Anyagszükséglet Habarcsszükséglet

tömeg szám YTONG elem db / fal m2 Kész YTONG habarcs l / fal m2

hosszúság x magasság x rakaton-

szélesség ként

mm kg/db db W/m2 K 0,5 cm 0,25 cm 0,5 cm 0,25 cm

fuga** fuga*** fuga** fuga***

YTONG falazóelem

P2-0,5 600 x 200 x 200 16,8 56 0,58 8,10 - 6,50 -

600 x 200 x 250 21,0 48 0,47 8,10 - 8,10 -

600 x 200 x 300 25,2 40 0,40 8,10 - 9,75 -

600 x 200 x 375 31,3 32 0,32 8,10 - 12,23 -

P4-0,6 600 x 200 x 200 20,4 56 0,66 8,10 - 6,50 -

600 x 200 x 250 25,5 48 0,54 8,10 - 8,10 -

600 x 200 x 300 30,6 40 0,46 8,10 - 9,75 -

500 x 200 x 375 31,9 32 0,37 9,66 - 12,80 -

YTONG nútféderes, megfogóhornyos falazóelem

P2-0,5 600 x 200 x 200 16,8 56 0,58 8,13 8,23 4,90 3,00

NF+GT 600 x 200 x 250 21,0 48 0,47 8,13 8,23 6,10 3,70

600 x 200 x 300 25,2 40 0,40 8,13 8,23 7,35 4,40

600 x 200 x 375 31,3 32 0,32 8,13 8,23 9,23 5,45

P4-0,6 600 x 200 x 200 20,4 56 0,66 8,13 8,23 4,90 3,00

NF+GT 600 x 200 x 250 25,5 48 0,54 8,13 8,23 6,10 3,70

600 x 200 x 300 30,6 40 0,46 8,13 8,23 7,35 4,40

500 x 200 x 375 31,9 32 0,37 9,76 9,88 9,15 5,45

YTONG válaszfalelem 

Pve 600×200×100 8,4 120 - 8,1 - 3,25 -

600×200×125 10,5 96 - 8,1 - 4,10 -

600×200×150 12,6 80 - 8,1 - 4,90 -

YTONG nútfédeses válaszfalelem

Pve NF 600×200×100 8,4 120 - 8,13 8,23 2,45 1,2

600×200×125 10,5 96 - 8,13 8,23 3,10 1,5

600×200×150 12,6 80 - 8,13 8,23 3,70 1,8

YTONG elõfalazólap

Pef 600×200×50 4,2 208 - 8,1 8,2 1,65 0,85

600×200×75 6,3 160 - 8,1 8,2 2,45 1,25

*  Kétoldalt vakolt fal esetén

**   YTONG hõszigetelõ falazóhabarcs esetén. Kész habarcs (l) x 1,25 = szárazanyag szükséglet (l). 

*** YTONG vékonyágyzatú falazóhabarcs esetén. Kész habarcs (l) x 1,3 = szárazanyag szükséglet (kg). 

A 600x200x200 mm-es elemek raklapjai 8 db 10 cm-es válaszfalelemet is tartalmaznak.

A 600x200x50 mm-es elemek raklapjai 16 db 10 cm-es válaszfalelemet is tartalmaznak.

YTONG falazóhabarcsok

Típus / jel Hõvezetési Tömeg Száraz- Kész Nyomó- Bedolgoz- Egy raklapon

tényezõ anyag keverék szilárdság hatóság lévõ mennyiség

W / mK kg / zsák I / zsák I / zsák N / mm2 óra zsák

YTONG hõszigetelõ

falazóhabarcs 0,15 25 kg / zsák 50 40 2,6 2,0 40

YTONG vékonyágyazatú 

falazóhabarcs 0,92 25 kg / zsák 19 19 5,5 3,0 54
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Anyagkezelés

Falazóhabarcs, 
építõelemek, vakolatok

Az építõelemek illetve a falazóhabarcsok,

vakolatok zsugorfóliázott raklapokon érkez-

nek az építéshelyre.

Az elemeket fajtánként, a falazóelemeket

méret és szilárdsági osztályonként csopor-

tosítva kell deponálni.

A tárolóterületnek kellõen teherbírónak és 

a felszíni vizektõl mentesnek kell lennie. 

A falazóelemek és a kiegészítõ termékek 

(pl. koszorúelem, U-zsaluelem stb.), valamint

a habarcsok raklapjainak fóliatakarását csak

közvetlenül a felhasználás elõtt célszerû

megbontani. A bontott raklapokon maradt

elemeket és habarcszsákokat mûszak végén

fóliatakarással kell ellátni. 

A falazó- és vakolóhabarcsokat a cementtel

azonos tárolási feltételek és tárolási körül-

mények között kell deponálni. Mivel a falazás

közben keletkezõ vágási maradék is teljes

mértékben újrafelhasználható, érdemes

gondoskodni a vágott elemek rendezett

tárolásáról is.
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A teherhordó fõfalak építése 

A fogadószerkezet ellenõrzése

Annak érdekében, hogy az YTONG építõ-

elemek nagy méretpontosságából adódó

elõnyöket maradéktalanul kihasználhassuk,

célszerû kellõ figyelmet szentelni a fogadó-

szerkezetek (alapsáv, alaplemez, lábazati fal)

méretpontosságának, geometriájának

ellenõrzésére.

Legfontosabb a magassági szint pontos ellenõr-

zése és beállítása. Nem kell vastag habarcságyat

biztosítani az elemek jó felfekvéséhez, ha a foga-

dófelület pontatlansága kb. 5 mm-en belüli. 

Kitûzés 

Kitûzéskor a kezdõsor magassági beállításán

túl a sarkok és nyílástengelyek beállításával

rögzíthetõ legpontosabban a megkívánt

geometria.

Magassági értelemben az induló szinteket min-

den esetben gondosan rögzített helyi magassági

alapponthoz viszonyítva kell felvenni. (mm pon-

tosság)

Falazás, falazóhabarcs

Az építés folyamata az YTONG építõelemek

beépítésekor nem tér el jelentõsen a meg-

szokott egyéb falazott szerkezetek építésétõl.

Néhány – az alapanyag tulajdonságaiból

következõ – technológiai szabályt betartva az

YTONG elemekkel való építés sok tekintetben

egyszerûbb és gazdaságosabb, mint az egyéb

technológiák.

Az YTONG építési rendszernél alkalmazott

három falazási technológia a következõ:

1.  Vékonyfugás falazás 

Fugavastagság: 2-3 mm 

Javasolt felhasználási kör: 

Kiemelt teherbírási igény, rövid építési idejû

vázkitöltés; illetve vakolatlanul maradó

(festett) falfelületek kialakítása esetén. 

Csak nútféderes elemekkel alkalmazható. 

A bedolgozás eszközei: 

- YTONG habarcsterítõ kanál 

- YTONG habarcsterítõ szánkó 

2. Hõszigetelõ falazóhabarcsos eljárás 

Fugavastagság: 5,0 mm 

Javasolt felhasználási kör: 

Minden falazott szerkezethez.

A bedolgozás eszközei: 

- YTONG habarcsterítõ kanál 

- YTONG habarcsterítõ szánkó 

3. Hagyományos eljárás 

Fugavastagság: 10 mm, Hf 10, Hf 25

falazóhabarcs

Javasolt felhasználási kör: 

Egyszerû épületek, házilagos kivitelezés 

A bedolgozás eszközei: 

- kõmûveskanál 

A falazás megkezdése

A kezdõsor lerakásához egy viszonylag sûrû,

cement-, vagy erõsen javított mészhabarcs

használható. Magához a falazáshoz az egyik

leginkább bevált falazóhabarcs az YTONG

hõszigetelõ falazóhabarcs. Ennek hõvezetési

tényezõje gyakorlatilag megegyezik a
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falazóelemek hõvezetési tényezõjével, így az

elkészült fal hõtechnikailag teljesen

homogénnak tekinthetõ. Ez az elõkevert,

zsákos kiszerelésû falazóhabarcs

természetesen ugyancsak használható a

kezdõsor lerakásakor is.

Célszerû a kezdõsort vízszintesre igazítani,

mert az elemek nagy méretpontossága

(magassági értelemben ±1 mm a mérettûrés)

nehezen teszi lehetõvé, hogy a kezdõ hibát 

a falazás folyamán a sorokban korrigáljuk. 

Ha nagy a fogadószerkezet hibája és az indo-

koltnál vastagabb (> 2,5 cm) kiegyenlítõ

habarcsot kellene alkalmazni, használjuk ki az

YTONG falazóelemek kedvezõ alakíthatóságát.

A falazóelemeket a fogadószerkezethez

igazítva vágjuk le, így azonos vastagságú

habarcsréteget kell a kezdõsor alá tennünk,

míg az indítósor felsõ síkja vízszintes lesz. 

A másik technológia az YTONG rendszerében 

az ún. vékonyfugás falazásmód. Ennél 

a technológiánál a vízszintes fuga vastagság

nem haladhatja meg a 3,0 mm-t, az alkalma-

zott falazóhabarcs erre a célra kifejlesztett

zsákos, elõkevert, vékonyágyazatú habarcs. 

A technológia csak a nútféderes válaszfal-

elemekkel ill. nútféderes megfogóhornyos

falazóelemekkel alkalmazható. 

A falazás technológiája abban különbözik az

eddig megszokottaktól, hogy itt még nagyobb

jelentõsége van a kezdõsor pontos lerakásá-

nak és a falazás közbeni szintbeli és síkbeli

ellenõrzésnek, mert a vékony vízszintes fugák

miatt a sorok felületi fogassága nem enged-

hetõ meg. Ezeknek a fogasságoknak az össze-

csiszolása a technológia részét képezi. A habar-

csot fogas terítõkanál vagy habarcsterítõ

szánkó segítségével húzzuk – a szükséges csi-

szolás és portalanítás után – az elemek

vízszintes felületére.

Vékonyfugás falazásnál a szorosan illesztett

nútféderes álló hézagokat nem kell kitölteni

habarccsal, csak a vágott elemeknél illetve 

a falsarkoknál, falcsatlakozásoknál. A vékony

fugák alkalmazásával jelentõsen lecsökken 

a falazatba bevitt építési nedvesség és emiatt

megnövekedhet a falazat teherbírása. 

Az YTONG vékonyfugás falazásmód alkalma-

zása látszó, vakolat nélküli felületek kialakí-

tásakor különösen elõnyös.

Az YTONG elõkevert falazóhabarcsai kis meny-

nyiségû olyan vízmegtartó adalékot tartal-

maznak, amely nem engedi, hogy a pórusbe-

ton – normál beépítési körülmények között –

elszívja a vizet a habarcsból. Így a falazási

munka kevésbé válik idõjárásfüggõvé.

Azáltal, hogy a száraz keverékhez csak vizet

kell adagolni és az anyag gyakorlatilag veszte-

ség nélkül felhasználható, az elõkevert YTONG

falazóhabarcsok alkalmazásával a munka

takarékosabbá és gyorsabbá válik. Elõkevert

habarcs hiányában az YTONG falszerkezetek

építhetõk javított mészhabarcs felhasználá-

sával is. Ez esetben azonban ügyelni kell arra,

hogy a falazóhabarcs szilárdsága ne haladja

meg az alkalmazott falazóelem szilárdságá-

nak másfélszeresét.

A falazást – mint a nedves technológiák bár-

melyikét – téliesítõ intézkedés nélkül +5 C°-ig

lehet végezni.

Az YTONG falazóhabarcsai – a benne lévõ vegyi

adalékszerek miatt – egyéb téliesítõ adalék-

szerekkel nem keverhetõk. Ezért, ha a körül-

mények nem teszik lehetõvé a megfelelõ

hõmérséklet biztosítását, át kell térni a hagyo-

mányos falazóhabarcsok (Hf 10, Hf 25) vala-

melyikének alkalmazására. Ezek a habarcsok

a technológiai elõírásokban foglaltak szerint

téliesítõ adalékszerekkel (pl. kötésgyorsítóval)

keverhetõk.

Az idõjárásnak megfelelõ falazóhabarcs alkal-

mazásáról minden esetben ez építkezésért

felelõs személynek kell dönteni és ezt az épí-

tési naplóban írásban rögzíteni kell.
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A falazás menete

A munkát a sarkokon illetve az ajtónyílásoktól

indulva kezdjük meg. 

Tartsuk be a minimális 12,5 cm-es elemkötést.

A javasolt fugaméret hagyományos falazó-

habarcs esetén 8-10 mm, YTONG hõszigetelõ

falazóhabarcs esetén 5-6 mm, vékonyfugás

habarcs esetén 3 mm.

A falazóelemeket gumikalapáccsal ültessük

helyükre a habarcságyban.

A szerkezeti falak magasságát lehetõleg teljes

sorok egész számú többszörösében

határozzuk meg.

A nyílászárók szemöldökmagassága lehetõ-

leg egész sor magasságába essen, a sor-

mérettõl eltérõ magasságú ablakok esetén 

a méretkülönbséget a mellvéden – méretre

szabott elemekkel – célszerû kiegyenlíteni.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy falazáskor

a könyöklõ alatti, teljes YTONG sor alatti elsõ

fugában 2 szál ∅ 8-as bordázott felületû 

(pl. B 60.50-es jelû) betonacélt ún. parapet-

vasalást kell készíteni. A vasakat az ablak-

nyílás oldalánál kb. 80-80 cm-es túlnyújtással

kell elkészíteni. A túlnyújtás hossza a teher-

eloszlás szögét vegye figyelembe. Mivel 

a fugavastagság a legtöbb esetben lényegesen

kevesebb mint 8 mm, a betonacél szálakat

horonyhúzóval be kell süllyeszteni a sor

tetejébe.

A horony kihúzása után azt habarccsal ki kell

tölteni, abba be kell ágyazni a betonacélt úgy,

hogy a habarcs teljesen körülvegye. Azokon 

a helyeken, ahol a nyílás széle közelebb van 

a falsarokhoz mint 80 cm, a betonacélokat 

a falsarkon be kell fordítani. A parapet  vasa-

lás a terheletlen mellvédfal és a nyílás

melletti falpillér terhelése miatt fellépõ

feszültségek, nyíróerõk felvételére szolgál. 

Az elkészült falszerkezet tetején (falegyen)  

a födém szerelése elõtt végezzünk ismét

méretellenõrzést és szükség esetén falazó

habarccsal állítsuk be a kívánt pontosságú

födémfogadó szintet.

Pillérek építése

Az elemeket pillér építésekor pontosan 

a tervezett geometriának megfelelõen kell

elhelyezni. 

A megengedett minimális méretû teherhordó

(1500 cm2-es) falazott pillérnél kisebb kereszt-

metszetû pillér építészeti igénye esetén az

YTONG Pu 20 és Pu 40 zsaluelemek illetve 

a Pfe furatos elem használatával rejtett, hõszi-

getelt vasbeton pillér is építhetõ. A rejtett bor-

dát, vagy pillért a mellé csatlakozó falazott

szerkezettel kétsoronként 2 ∅ 6 B.38.24 bekö-

tõpálcával lehet együttdolgoztatni.

A pillérek falazásához használható az YTONG

hõszigetelõ és a vékonyfugás falazóhabarcs is.

A pilléreket egy elembõl is el lehet készíteni,

vagy több elembõl a falkötési szabályok

szerint (12,5 cm-nél keskenyebb elemeket 

ne alkalmazzunk).

A pillérek tervezhetõ és építhetõ minimális

keresztmetszeti méretét és méretezését 

a Statika kiadvány részletesebben tárgyalja.
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Nyílás áthidalások készítése

Áthidalások „U” zsaluelemekkel 

Az YTONG „U” zsaluelemek beépítésének

néhány fontos szabálya a következõ:

A zsaluelemekkel készített hõszigetelt áthidaló

gerendák legkisebb felfekvési hossza 20-20 cm. A

felfekvési felületek alá lehetõleg egész elem

kerüljön, de legalább az áthidaló felfekvési

felülete alatti sorban, a felfekvési hosszba ne

essen függõleges fuga. Betartva a legkisebb

megengedett kötés szabályát, a felfekvés alatti

elem hossza legalább 20 +12,5 =32,5 cm legyen.

Az áthidaló teherhordó vasbeton magjához

szükséges betonacél armatúrát és beton-

minõséget minden esetben meg kell tervezni,

melyhez segítséget nyújtanak a „Statika

kiadvány” táblázatai.

Az „U” elemek belsõ felületét – a betonmag és

a pórusbeton kéreg jó együttdolgozásának

biztosítása érdekében – gondosan portalaní-

tani és betonozás elõtt nedvesíteni kell.

Földnedves konzisztenciájú betonkeverék 

az „U” elemek kibetonozásához nem hasz-

nálható, leginkább megfelelõ a képlékeny

konzisztencia, kellõen gondos tömörítés

mellett.

Az áthidalók készíthetõk helyszíni elõregyár-

tással, méretezett emelõhorgokkal a terep-

szinten, illetve összeállíthatók a beépítés helyén

is, egyszerû alátámasztó állvány alkalmazásával.

A 150 kg-nál nehezebb elõre elkészített áthi-

dalókat minden esetben alátámasztó duco-

latra (stolicára) kell beemelni, hogy a felfekvé-

sekre felhordott friss habarcs ne nyomódjon ki.

Végleges helyén készített áthidaló alátámasztó

állványa akkor bontható el, ha a vasbeton mag

biztonsággal elérte már tervezett végleges

szilárdságának legalább 60 %-át.

Az „U” elemeket egymáshoz mindkét esetben

habarcsolással kell csatlakoztatni. Ez meg-

akadályozza a cementlé kicsorgását a friss

betonból. Homlokzati falaknál elõnyös kõzet-

gyapot kiegészítõ betét hõszigetelés alkalma-

zása. A zsalu elemek oldalát betonozás elõtt

célszerûen drótozással be kell kötni vagy meg

kell támasztani.

Áthidalások Ptá teherhordó
áthidalóval 

A vasalt YTONG áthidalókat a felfekvési

helyeken YTONG vékonyágyazatú habarcsba

vagy hagyományos cementhabarcsba (Hf 25,

Hf 50) kell ültetni.

Fokozottan ellenõrizni szükséges az áthidalók

vízszintes beállítását, hogy a késõbbi felfalazás

szakszerûen elvégezhetõ legyen.

A minimális felfekvési hosszakat feltétlenül be

kell tartani, melyek 1,5 m-ig legalább 20 cm,

ennél nagyobb fesztáv esetében legalább 

25 cm legyenek.

Mielõtt a nyomott öv ráfalazása elkezdõdne, 

az áthidalót és környezetét, vízszintes és álló

fugákat a piszoktól, portól és laza, leváló

részektõl meg kell tisztítani. A felület elõké-

szítésének legcélszerûbb módja a kefével 

való leseprés.
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Az áthidalókat felfalazás elõtt – a teljes falazat

megszilárdulási idejére – alá kell támasztani,

mivel a végleges teherbírásukat a felsõ

nyomott öv megszilárdulása, kellõ nyíró

együttdolgozása útján érik el!

Az YTONG falazatot nagy pontossággal kell 

a vasalt áthidalóra falazni. A vízszintes és füg-

gõleges fugák vékonyágyazatú habarccsal

teljes felületen 100%-ban kitöltendõk. Ez érvé-

nyes az egymás mellett fekvõ áthidalók közötti

fugára is. Az YTONG vékonyágyazó habarcs

megengedett vastagsága 3 mm. Az YTONG

hõszigetelõ falazóhabarcs elkalmazása esetén

a fugavastagság 5 mm legyen. 

A nútféderes falazóelemek áthidaló felett 

nem alkalmazhatók illetve a végüket simára le

kell vágni és a függõleges fugát tömören

habarcsolni szükséges.

Pmá magas áthidaló

A Pmá áthidalók az YTONG falazóelemek

szélességi méreteihez igazodnak, beépítésük

gyors és egyszerû. Nem igényel föléfalazást,

illetve alátámasztást. Felfekvésük alatt

habarcságy terítés szükséges. 

A Pmá áthidalók azonnal terhelhetõ szerke-

zetek. 

Beépítésük az elõregyártott elemek elhelye-

zési szabályinak és a statikus elõírásinak

megfelelõen történjen. 

Az elemek minimális felfekvési hossza: 

- 1,5 m fesztávig ≥ 20 cm, 

- 1,5 m fesztáv felett ≥ 25 cm.

Felületképzése az YTONG szerkezeteknél

alkalmazottak szerint lehet.

12
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Födémszerkezetek építése

Hagyományos födémszerkezetek 

Az YTONG falszerkezetekre – statikai és helyi

erõbevezetési méretezés, illetve ellenõrzés

mellett – tulajdonképpen bármelyik járatos

födémtípus ráépíthetõ. Ezekben az esetekben

természetesen gondoskodni kell a megfelelõ

– szabvány által elõírt – teherelosztó szerke-

zeti elemek meglétérõl és megbízható mûkö-

désérõl.

A megfelelõ teherelosztást gerendás födémek

esetében a falegyen és a gerenda felfekvése

között a teherelosztó koszorúban kellõ

betonfedéssel átvezetett belsõ oldali alsó,

koszorúvas biztosítja.

Pallós födémek (PK, PS, SD illetve YTONG

tömör pórusbeton pallók, stb.) esetében 

a teherátadás kb. 2 cm friss cementhabarcs

terítéssel megbízhatóan megoldható. Monolit

födémek esetében maga a helyesen vezetett

födémvasalás biztosítja a terhek egyenletes

elosztását. 

Az YTONG koszorúelemeket a födémperemek

zsaluzására és hõszigetelésére használjuk.

Beépítésükre monolit födém esetén a fal-

egyen és a födém zsaluzatának elkészítése

után kerül sor. Gerendás födém esetén 

a gerendaállvány (stolica) elkészülte és az

elõregyártott gerendák, födém-béléstestek

elhelyezése, végleges beállítása után építjük

be a koszorúelemeket.

Pallós födémek esetén a koszorúelemeket

ugyancsak a pallók végleges elhelyezése és

beállítása után falazzuk körbe.

A födém kibetonozása elõtt a koszorúeleme-

ket rögzíteni kell kiborulás ellen megtámasz-

tással, vagy huzalozással a koszorúvasakhoz

hátrakötve.

Épületsarkok kialakításakor az egyik koszorú-

elem végérõl a hõszigetelõ anyagot elem-

vastagságnyi sávban – az összefalazhatóság

érdekében – el kell távolítani. 

PPB-YTONG kézi födémrendszerek 

Gerendák:
A gerendák tárolása, szállítása és beemelése

a gerenda gyártójának utasítása szerint

történjen.

Beépítés

A PPB födémszerkezet épitéséhez csak 

a terveken megadott kódjelû, minõségi

Koszorúmegoldások különbözõ födémtípusokhoz
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bizonylattal rendelkezõ, sértetlen gerendák 

és béléselemek használhatók fel. Szállítás,

tárolás, emelés közben megrongálódott

elemek nem építhetõk be.

Beépítéskor a gerendák felfekvése 4,8 m

falközig 10-10 cm, nagyobb fesztáv esetén 

15-15 cm legyen az elkészített alátámasztó

állványzatra ültetve. A koszorú típusa 4,8 m

fesztávig 20+5 cm aláfutás, azaz 25 cm magas,

e feletti nagyobb fesztávoknál 22,5 + 7,5 cm

aláfutás, azaz 30 cm magas legyen.

Közvetlenül a falra ültetni a födémet nem szabad! 

A födémváltozatoknál a terheléstõl függõen

építés közben közbensõ alátámasztás készí-

tendõ. A közbensõ alátámasztásra vonatkozó

elõírásokat a kiválasztott födémváltozat kata-

lóguslapján feltüntetett adatok alapján a ter-

ven kell megadni. Az alátámasztást minden

esetben a gerendák elhelyezésekor kell

elkészíteni.

A fémszerkezetû alátámasztás esetében

teherelosztó gerendát, illetve pallót kell a

grendák alá ékelni az egyenletes teherátadás

érdekében. Az alátámasztó szerkezet hasz-

nálatakor az oszlop teherhordozó alátétfája

csak teherfelvételre alkalmas aljzatra kerülhet.

Az alátámasztással készülõ födémek legko-

rábban a betonozás befejezésétõl számított 14.

napon zsaluzhatók ki. Amennyiben több szint

készül, az alsó alátámasztást, illetve alá-

támasztásokat a felsõ (felettük lévõ) szintek

kizsaluzásáig nem szabad eltávolítani. Ezek-

ben az esetekben az alátámasztást külön mére-

tezni kell annak figyelembevételével, hogy

egy-egy szabályosan elkészített támasz 15 kN

teher hordására alkalmas.

Béléselemek:
2,40 - 7,80 m fesztáv-határok között alkalmaz-

ható kéttámaszú könnyû, kézi födémrendszerhez:

- 60 / 15 / 20 cm, 

- 60 / 17,5 / 20 cm 

70 cm gerenda tengelytávval.

Beépítés:

A béléselemek elhelyezése csak a gerendák, a

terven elõírt alátámasztásának elkészülte és

kiékelése után kezdhetõ meg. A béléseleme-

ket a gerendavégeket alátámasztó falaktól

kiindulva, az egy födémmezõt alkotó gerenda-

közökben párhuzamosan elõrehaladva kell

habarcságyba elhelyezni oly módon, hogy 

a gerendák ne kapjanak féloldali terhet. Fel-

fekvésük a gerendatalpon legalább 1,5 cm

legyen.

A gerendavégeket minden esetben vasbeton

koszorúba bebetonozva kell beépíteni. 

A koszorúba a gerendavégek két oldalán 

∅8 mm-es kiegészítõ acélbetétet (gerendán-

ként 4db betonacélt) is be kell betonozni az

összeépítésbõl adódó befogási nyomaték

Pbe-17,5-60

24
0
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Szimpla gerendás födém (Pbe-17,5-60)

„E” gerendás födém (Pbe EB)
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Szimpla gerendás födém (Pbe-15-60)
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Födémpallók (DE) és tetõpallók
(DA) beépítése

Az elemek beépítése történhet különbözõ

megfogóhimbákkal, illetve ezek hiányában

perlon kötéllel, szalaggal.

A beépítés minden esetben az egyeztetett

elemfektetési tervnek megfelelõen a helyi

sajátosságok által megkívánt beépítési sor-

rendben történjen. 

Ferde tetõk esetén 40 fok hajlásszög felett

indokolttá válhat az elemek építés közbeni

ideiglenes lekötése. Ez a lekötés – ami történ-

het kötéllel, huzallal, önfékezõ lekötõpánttal –

45 fok feletti tetõhajlás esetén mindig kötelezõ.

Az elemek a tartószerkezeten folyamatos

felfekvési felületet igényelnek. Ez biztosítható

kellõ pontosságú acélszerkezettel, bitumenes

vastaglemez alátéttel, méretezett neoprén

csíkkal, vagy friss habarcsággyal. Ez utóbbi

esetben a megkövetelt habarcsminõség

legalább Hf25 legyen. 

Az elemek elhelyezésekor – horony-ereszté-

kes elemkapcsolat esetén – ügyelni kell arra,

hogy az elemek billentésekor a nútféder kap-

csolat le ne morzsolódjon, illetve az elemek

pozícióra állítása nullhézaggal történjen. 

A tervezett teljes teherbírás az elemhornyok

terv szerinti kiöntése, szükség esetén fuga-

vasalása és a koszorúk teljes értékû megszi-

lárdulása után érhetõ el. Építés közbeni

anyagtárolásra az ideiglenesen elhelyezett,

még nem véglegesen rögzített elemek nem

méretezettek, ezért ez nem megengedett. 

felvétele céljából. (betonacél minõségi jele: 

B 60.50, a gerendába a bekötési hossz: 60 cm,

a koszorúba a bekötési hossz kampó esetén 20 cm.)

A béléselemek fölé hegesztett hálóval vasalt,

helyszínen betonozott lemez készítendõ. 

A lemez hálóvasalása mindkét irányban

átfogással toldható. (a háló minõségi jele:

C15.H, ∅4,2 mindkét irányba osztása 20x20 cm.)

A lemezvasalást a koszorúba be kell nyújtani,

a béléselemek feletti minimum 1,5 cm beton-

fedést távolságtartókkal kell biztosítani. 

A gerendák fejrésze, és a béléselemek fölötti

lemez egyidõben betonozandó, egy szerkezeti

egységet képezõ födémrészen folyamatosan,

munkahézag nélkül.

A helyszíni beton legalább C16 minõségû

legyen. Betonozás elõtt a béléselemek közeit

gondosan meg kell tisztítani, nedvesítéssel 

a vízfelszívó hatását korlátozni kell. Melegebb,

15°C feletti idõben gondos, fokozott elõnedve-

sítés, locsolás szükséges.

Munkavédelem 

Beépítéskor a mindenkor érvényes baleset-

védelmi és munkavédelmi elõírásokat be kell

tartani.

Az alátámasztó állványzatot béléselemezés

elõtt kétirányban merevíteni, betonozás elõtt

kiékeléseit és merevítéseit ellenõrízni kell.

(Jelenleg a XIII/1993. Sz. Törvény a munka-

védelemrõl, 32/1994. (XI.10.) IKM rendelet

Építõipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat)

Tûzvédelem

Az YTONG béléselemes PPB elõfeszített

gerendás födémszerkezetek tûzállósági

határértéke TH=1,5 óra, tûzvédelmi szem-

pontból korlátozás nélkül alkalmazhatók az

ÉMI KHT A-35/2002. Építõipari Mûszaki

Engedélye szerint.

Fekvõ falpallók (WL NT, WL TR)
beépítése

Az elemek beépítése , beemelése a födém és

tetõsík pallókéval azonos módon történhet.

A beépítés ebbe az esetben is mindig az egyez-

tetett elemfektetési tervnek megfelelõen tör-

ténjen. 

Nút-féderes elemkapcsolat esetén a szerelés

történhet szárazon, PUR-hab alkalmazásával,

vagy hagyományosan, habarcsterítés haszná-

latával.

Profilozás nélküli elemek csatlakoztatása

(nulla-nulla csatlakozás) nem történhet szára-

zon, itt javasolt a PUR-hab használata, de 

a habarcsterítés is megfelel. A javasolt habarcs

szilárdság - egyéb utasítás hiányában – lega-

lább Hf25.

A falpallók max.12 sor magasságig

(12x62,5cm=750cm) rakhatók közbensõ

kiváltás nélkül. Áthidaló pallók (WL TR jelûek)

felett (pl.szalagablak esetén) ez az érték maxi-

mum még 6 sor, vagyis 375 cm a kiváltó felsõ

síkjától. 

A pallók rögzítése a tartószerkezethez, tartó-

vázhoz történik, méretezett, korrózióvédett,

rögzítõ acél szerkezetekkel. 

Az elemek tervezésérõl és kivitelezésérõl

bõvebben a „Vasalt pallók” kiadványban

olvashatnak.
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Tetõterek, vázkitöltések falazott szerkezetei

Térdfalak 

Az új tetõtér-beépítések tipikus szerkezeti

helye a vízszintes erõk felvételére is mére-

tezett térdfal.

Kisebb terhelések, illetve elõregyártott vas-

beton gerendás födém esetén meghatározott

szerkezeti ritmusban kialakított rövid, függõ-

leges vasbeton konzolok tehermentesítik az

egyébként falazott szerkezetû térdfalat a víz-

szintes erõhatások alól. Ennek megoldását 

a „Csomóponti katalógusban” található részlet-

rajzok mutatják be. A megoldás lényege, hogy

a rejtett vasbeton konzolok, illetve a térdfal

tetején futó koszorú pl. a Pu U-zsaluelemek,

vagy Pke koszorúelemek, vagy Pfe furatos

elemek segítségével kerülnek kialakításra.

Oromfalak

Tetõterek falazott lezárásakor az oromfalak,

vagy befutnak a tetõrétegrend alá, vagy 

metszik a tetõsíkot és annak oldalához csatla-

kozik a tetõszerkezet.

Amikor a tetõszerkezet fut át, a dõlésszög,

vagy íves geometria szerint az YTONG elemek

leszabhatók és a csatlakozás a deszkázathoz

egyenletes fugavastagsággal válik lehetsé-

gessé. Háromszögû elemek vágásakor 

a vágási maradékot a következõ sor indítá-

sakor legtöbbször fel lehet használni.

Ha az oromfal emelkedik túl a tetõsíkon az

egyenes síkokkal határolt tetõk elõtt, egyszerû

vágásokkal ki lehet alakítani a tetõ vonalát.

Ilyen esetben a fallefedés és a tetõszegély

bádogozása adja az YTONG fal nedvesség

elleni védelmét. Az orom- vagy tûzfalnak

csatlakozó tertõszerkezetnél a víz elvezetését

a falra futtatott bádogozással kell biztosítani.

Nagy magasságú oromfalak állékonysága és

megfelelõ merevsége biztosítható hagyomá-

nyosan, falazott erõsítõ pillérekkel, vagy rejtett

(YTONG Pfe furatos elemekkel, vagy Pu U-ele-

mekkel készített) pillérekkel és koszorúkkal.

Homlokzati és belsõ vázkitöltõ falak

Többszintes épületvázak, nagy fesztávú, nagy

belmagasságú csarnokok homlokzati és

beltéri térhatárolásakor, nagyterû, nagy bel-

magasságú csarnok felosztásakor mindig

ellenõrizni kell a tartószerkezet üzemszerû

mozgásait annak meghatározásához, hogy az

YTONG falazat milyen módon csatlakozzon 

a pillérekhez, faltartókhoz, illetve födémekhez.

Amíg a várható legnagyobb üzemi lehajlás

(többszintes vázak esetén az alsó és fölsõ

födém üzemszerû mozgásainak különbsége!)

nem éri el egy falszakaszon belül az 5 mm-t,

addig a csatlakozások egyszerûen nekifala-

zással illetve habarcsolt felékeléssel

megoldhatók.

Ennél nagyobb lehajlás vagy mozgáskülönb-

ség esetén a váz és az YTONG falazat

csatlakozását e mozgás mértékét elviselõ

egykomponensû PUR -hab kitöltéssel kell

megoldani. Ha a mozgás mértéke meghaladja

az 1 cm-t, célszerû olyan megoldást válasz-

tani, ami – a falazat állékonyságát megõrizve –

tartósan képes a mozgásokat felvenni.
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Válaszfalak építése 

A válaszfalelemek beépítése elõtt mindig

ellenõrizni kell azt az alapfelületet, amire 

a válaszfalat elhelyezzük.

A fogadófelület legyen száraz, pormentes és

kellõen szilárd. A válaszfalak kitûzése, építése

a fõfalakhoz hasonló módon, a kötési szabá-

lyoknak megfelelõen történik.

Hasonlóan más kis- vagy középelemes

válaszfalakhoz, minden második, vízszintes

fugában egy szál 2-2,5 mm -es, megfeszített

lágyvashuzalt kell vezetni. Alternatív meg-

oldást jelent a nagyszilárdságú fugaháló alkal-

mazása.

Fõfal-válaszfal kapcsolata

A válaszfalak az YTONG fõfalakhoz csatlakoz-

hatnak csorbázattal, falhoronnyal, vagy tompa

ütközéssel (Lásd „Csomóponti katalógus”).

Egyéb anyagú falakhoz az YTONG válaszfalat

falhoronnyal vagy tompa ütközéssel csatla-

koztassuk. A tompa ütköztetés történhet

kétsoronkénti befúrt betonacél pálca alkal-

mazásával, illetve perforált horganyzott acél-

szalag lerögzítésével.

Válaszfal-födém kapcsolatok

A válaszfalak a födémekhez – kis lehajlású

födém esetén – csatlakozhatnak hagyomá-

nyos ékeléssel,– nagyobb fesztávú és lehaj-

lású födémek esetén – egykomponensû PUR

habbal, illetve a mozgásokat lehetõvé tevõ veze-

tõléc, vagy „U” sín és rugalmas kitöltõanyag

pl. ásványgyapot együttes alkalmazásával.

Többszintes épületnél általános építéstechno-

lógiai szabály, hogy a válaszfalazást (és az alj-

zatokat is) a felsõ szintrõl lefelé, valamint

lehetõleg mezõközéprõl a szélek felé haladva

kell készíteni. A válaszfalak ugyanis így kapják 

a lehetõ legkevesebb terhet a födémek üzem-

szerû alakváltozásaiból. A fogadószerkezet

alakváltozásából eredõ igénybevételeket csök-

kenti a válaszfalak kezdõsora alatt beépített

vékony mûanyag fólia, vagy bitumenes

csupaszlemez.

Nyílások válaszfalakban

A válaszfalakban egyenes nyílások kialakí-

tásának egyszerû eszköze az elõregyártott

YTONG nyílásáthidaló.

Az elem csekély súlya miatt, elhelyezését 

a falazással egyidõben kézzel beemelve lehet

végezni. Az áthidalót habarcságyba, legalább

20-20 cm-es felfekvéssel kell elhelyezni.

Az áthidalót célszerû a folyamatos falazás

közben elhelyezni, vagy lebillenés ellen lega-

lább 2-2 elem melléfalazásával biztosítani. 

Válaszfal áthidalók egymás mellé helyezé-

sével teherhordó (fõfali) áthidalás nem

készíthetõ!

Erre a célra az YTONG teherhordó áthidalók,

illetve YTONG „U” zsaluelemek, egyedileg

megtervezett vasbeton teherviselõ maggal

alkalmasak.
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Épületgépészet YTONG falazatokban 

Az épületgépészeti munkák elõkészítése

Általánosan igaz, hogy az YTONG építõele-

mekben rendkívül gyorsan, pontos geomet-

riával és felesleges roncsolás nélkül lehet

kialakítani az épületgépészeti vezetékek és

szerelvények hornyait, süllyesztékeit. A hor-

nyokat felszegezett vezetõléc mellett YTONG

kézi horonyhúzó vagy gépi horonymaró szer-

számmal lehet készíteni. Dobozhelyek kiala-

kítása átlagos teljesítményû (500 - 540 W)

fúrógéppel és az YTONG fészek fúrókkal, fal-

áttörések kivitelezése az YTONG falfúrókkal

nehézség nélkül elvégezhetõ.

A faláttörés egyoldalról végezhetõ, mert 

a falfúró olyan kialakítású, hogy pórusbeton-

ban alkalmazva nem „szakítja ki” a fúrás túl-

oldalán az anyagot, a mûvelet nem igényel

utólagos helyreállítást.

Az épületgépészeti hornyok kijelölésekor és

kialakításakor az alábbi „ökölszabályokat” kell

betartani:

Vízszintes horony mélysége válaszfalakban ne

haladja meg a falvastagság 1/3 -át, szélessége

pedig ne legyen több a horonymélység három-

szorosánál (vagyis a névleges falvastagságnál).

Teherhordó falakban a vízszintes hornyok meg-

engedhetõ mélysége a falvastagság 1/4-e.

Függõleges hornyok mélysége válaszfalak-

ban és fõfalakban egyaránt ne haladja meg 

a névleges falvastagság 1/3-át. 

Válaszfalakban és nem teherhordó vázkitöltõ

falakban a vízszintes hornyok ne érintsék az

ékelõ és lábazati sorokat, illetve függõleges

hornyok esetén a hornyok széle falvégtõl és

falcsatlakozástól legalább 50 mm-re egymás-

tól pedig min. 500 mm-re fusson le.

Fõfalakban a gépészeti hornyok lehetõleg 

ne érintsék a teherátadások közvetlen kör-

nyezetét, vagyis a födémek alatti elsõ – ékelõ –

sort és  az áthidalók vállköveit. Elkerülendõ,

hogy a karcsú, pl. 10 cm-es válaszfalban két

oldalról átfedõ horonyban vezessék a csö-

veket illetve az egymással szembeni átmenõ

dobozok készítése. A megoldások állékony-

sági és akusztikai problémákat okoznak.

Épületgépészeti vezetékek takarása

A falban futó gépészet a méret- és nyomvonal-

helyes hornyolást követõen különösebb kõmû-

ves utánjavítást nem igényel. A hornyok javítha-

tók akár YTONG falazóhabarccsal, akár pórus - 

betonra minõsített töltõanyaggal, habarccsal.

Boltövekben gépészeti horony csak külön

statikai ellenõrzés és részletes nyomvonal,

vagy áttörési terv alapján vezethetõ. 50 mm-

nél mélyebb vagy szélesebb gépészeti hornyok

fölött a vakolatban a horony széleit 15-15 cm-

rel meghaladó szélességû üvegszövetet kell

vezetni.

Falon kívüli gépészet (pl. szennyvíz-ejtõveze-

ték, ivóvíz felszálló vezeték, tüzivíz-hálózatok

vezetékei stb.) takarására a Pef 5 és Pef 7,5-

cm-es elemek használhatók. Ezek a falszer-

kezethez falazóhabarccsal, vagy csempera-

gasztóval csatlakoztathatók. A csatlakozások

szükség esetén kétsoronkénti betonacél

tüskék beütésével megerõsíthetõk. Az épü

letgépészeti hornyok kialakításának általános

szabályait az ábra és az alábbi táblázat

magyarázza:

b

a

b

Min. 500 cm

b

v

v
a

a

Épületgépészeti hornyok kialakítása

Épületgépészeti hornyok max. mérete teherhordó falban (mm-ben) 

v irány a x b irány a x b

375 vízszintes 90 x 280 függõleges 125 x 375

300 vízszintes 75 x 225 függõleges 100 x 300

250 vízszintes 65 x 200 függõleges 82,5 x 250

Épületgépészeti hornyok max. mérete válaszfalban (mm-ben) 

v irány a x b irány a x b

200 vízszintes 66 x 200 függõleges 66 x 200

150 vízszintes 50x 150 függõleges 50 x 150

125 vízszintes 42 x 125 függõleges 42 x 125

100 vízszintes 33 x 100 függõleges 33 x 100
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Szigetelések YTONG szerkezeteken

Talajnedvesség elleni vízszintes és

függõleges falszigetelések

Mint minden falazat, az YTONG falszerkezet is

igényli a nedvesség elleni védelmet. Ennek

korrekt megoldására az építési gyakorlatban

igen sokféle megoldási mód született.

Bevált és nagy tradíciókkal rendelkezik a hazai

gyakorlatban az egy és többrétegû bitumenes

lemezszigetelések készítése, de teret kaptak

az üvegszövet erõsítésû többrétegû mázszige-

telések és a különbözõ fóliaszigetelések is. 

Az YTONG nem éghetõ, szokásos építõipari

oldószerekkel szemben ellenálló, ezért meg-

felelõen portalanított és tömören kifugázott

YTONG alapfelületre a járatos szigetelési rend-

szerek mindegyike közvetlenül, kiegyenlítõ

alapvakolat nélkül felhordható.

A falazás megkezdése elõtt az alapsávra, vagy

kiemelt lábazatra a késõbbi vízszintes padló-

szigeteléssel és a külsõ oldali függõleges szige-

teléssel összedolgozásra kerülõ falszigetelést

kell készíteni. Ezen indul majd a falazat kezdõ-

sora.

A pincefalak szigetelésére általában két mód-

szert alkalmaznak. Az egyik egy szigetelés-

tartó fallal készített hegeszthetõ bitumenes

vastaglemez szigetelés, a másik egy zártcellás

extrudált polisztirol hablemez mechanikai

védelemmel készülõ, többrétegû üvegszövet

erõsítésû bitumenes mázszigetelés.

Egyre gyakoribb a mûanyag lemezekkel

történõ szigetelés is. 

Lábazati szigetelések

A lábazat elõírt minimális magassága 30 cm.

Ezen a szakaszon a falazatot nedvesség-

lepergetõ és fagytûrõ felületképzéssel kell

ellátni. A folyamatos szerkezeti csatlakozást

meg kell oldani mind a lábazat felett induló

homlokzatvakolat, mind pedig a lábazattól

lefelé futó függõleges falszigetelés felé. 

A lábazati vakolat és a homlokzati vakolat

közötti csatlakozást tisztán és egyszerûen

megoldja egy, a homlokzati vakolat összvas-

tagságához illesztett méretû vakolósín beépí-

tése. A szigetelést egészen eddig a vonalig fel

kell vezetni. A lábazati vakolat alapja egyik

esetben dübelekkel befüggesztett mûkõ, vagy

vékony vasbeton lemez, másik esetben viszont

maga a szigetelés. Ilyen esetben 

a lábazati vakolatot mechanikusan felrögzített

üvegszövetre, vagy rabichálóra kell felhordani.

Célszerû ilyenkor a még friss bitumenes lemez

vagy mázszigetelést élesszemû homokkal

meghinteni a lábazati vakolat tapadásának

növelésére.

Üzemi víz elleni szigetelések

Az erõs és állandó nedvességterhelésnek

kitett helyiségekben a határoló falszerkeze-

teket üzemi nedvesség elleni szigeteléssel kell

ellátni. Ilyen helyiségek például a közösségi

zuhanyzók, üzemi mosókonyhák, nagy-

konyhák, élelmiszeripari üzemi terek, vagy

gépkocsimosó alagutak stb.

Ezeken a helyeken a vízterhelés oldali falfelü-

letet – az egyszerû tisztíthatóság miatt – leg-

többször csempeburkolat fedi. Az YTONG fõ-

és válaszfalakon igen takarékosan alakítható

ki üzemi víz elleni szigeteléssel kombinált

csempeburkolat.

A fugajavítás után portalanított YTONG felü-

letre néhány nap alatt kikeményedõ folyékony

fóliaszigetelést kell közvetlenül felkenni. Ennek

megfelelõ megszilárdulása után – a csempe-

burkolás szabályait betartva – flexibilis csempe-

ragasztóval a burkolat felrakható és kifugáz-

ható. Az így elkészített szigetelés még az

esetleg meghibásodott padlóösszefolyó miatt

hosszabb ideig tartó folyamatos vízterhelést is

elviseli. Sarkok és élek, áttörések kiképzése

mindenkor a folyékony szigetelõanyag

gyártójának elõírásai szerint készüljön.

Lapostetõk vízszigetelése

Az YTONG tartószerkezettel kialakított lapos-

tetõk bármilyen szigeteléssel készülhetnek. 

A lapostetõ lehet egyenes vagy fordított réteg-

rendû, egyhéjú vagy kéthéjú szerkezet.

A hazai forgalomban kapható szigetelések

bármelyike felhordható a szerkezetre. 
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Felületképzés YTONG szerkezeteken

Külsõ-belsõ felületképzések

Vakolatok

Felületképzésként alkalmazható elõkevert

zsákos vakolóhabarcs, vagy hagyományos

meszes vakolat egyaránt. Az YTONG építési

rendszer a hazai építési piacon elsõként veze-

tett be saját vakolóanyagot külsõ és belsõtéri

felhasználásra egyaránt. Leginkább kézen-

fekvõ megoldás tehát a rendszerhez tartozó

felületképzések alkalmazása. Más YTONG-ra

ajánlott elõkevert vakolóanyagot is gyártanak

illetve forgalmaznak. Ezek használatakor min-

dig a gyártómû elõírásai szerint kell eljárni (ez

rendszerint fel van tüntetve a zsákokon, vagy a

felhasználási útmutatóban).

Hagyományos esetben – javított mészhabarcs

alaprétegre felhordott mész, vagy javított

mészvakolat alkalmazásakor – követhetõk az

általános vakolási technológiai lépések. Mivel

a pórusbeton felületi szívóképessége nagyobb,

mint az egyéb – nagyobb testsûrûségû, ezért

alacsonyabb hõszigetelõ képességû – falazó-

elemeké, gondosabb felület elõkészítés szük-

séges.

A helyes mûveleti sorrend ilyenkor a következõ:

- A felületet portalanítani kell és meg kell

tisztítani minden szennyezõdéstõl. 

- A letisztított felületet – figyelembevéve az idõ-

járási viszonyokat is – vízzel elõ kell nedvesíteni. 

- Ezt követõen felhordható az elsõ tapadás-

javító ún. „gúz” réteg. Ez ne híg cement-

habarcs legyen, hanem élesszemû homok-

kal készített híg javított mészhabarcs. 

(A tisztán cementes alapfröcskölés amellett,

hogy páratechnikailag sem elõnyõs, túlságo-

san merev aljzatot képezne.) 

- A felhordott elsõ réteget nedvesen kell

tartani és fõleg a hirtelen kiszáradástól kell

megóvni. (Permetezõ nedvesítés, árnyékolás) 

- A következõ réteg – az alapvakolat – felhor-

dása elõtt célszerû legalább egy napot várni

és az alapvakolat felhordását megelõzõen 

a felületet ismét be kell nedvesíteni. 

- Ezután felhordható az alapvakolat, amit 

a következõ (simító) réteg felhordásáig

ugyancsak óvni kell a kiszáradástól. 

- A simítóréteg elõtt ismét gyengén nedve-

síteni kell a felületet, majd felhordható 

a simító vakolatréteg. 

Ellentétben az elõkevert habarcsokkal, a

hagyományos vakolat nem tartalmaz vízmeg-

tartó adalékokat és ezért olyan lényeges a

gondos felület-elõkészítés és nedvesen tartás. 

Gépi vakoláskor az alkalmazott felhordási

technológiát mindig meg kell tervezni a gép, 

a felületek nagysága és a felhordani kívánt

anyag figyelembevételével.

Alapelvként annyi rögzíthetõ, hogy a falfelü-

letet ugyancsak meg kell tisztítani, ki kell ala-

kítani mélyalapozóval, vagy fröcsköléssel egy

„tapadóhidat”, és ezzel a felület szívóképessé-

gét minél egyenletesebbre be kell állítani. 

Egy rétegben felhordható a vakolat, majd

külön a színezõ, fedõréteg.

Az YTONG szerkezeteken kerülni kell az

egyidejûleg vékony és merev, kérget alkotó

felületképzéseket.

Terheléskülönbségbõl, illetve hõhatásból ere-

dõen eltérõ mozgású szerkezetek csatlako-

zásánál a vakolatba repedésáthidaló üveg-

szövetet kell tenni úgy, hogy a szerkezetek

csatlakozási határvonalát 25-25 cm-re minkét

oldalról átfedje.

A tipikusan olyan szerkezeti helyek, ahol

repedésáthidaló szövet beépítése indokolt

lehet a következõk:

- Fedetlen vasbetonszerkezet környezete (pl.

vázkitöltés, koszorú, hõszigeteletlen áthidaló) 

- Válaszfal és mennyezet csatlakozás 

- Fõfal és válaszfal csatlakozás tompa

ütköztetés esetén 

- Erõsen eltérõ terhelésû falszakaszok

csatlakozásának környezete 

- Épületgépészeti hornyok környezete 

- Elõfalazólapokból készült belsõépítészeti

takarás csatlakozása falhoz vagy födémhez 

- Hõpáncél burkolat teljes felülete 

- Déli, délkeleti, délnyugati tájolású homlokza-

tokon a nagyobb – Pu elemekkel készült –

áthidalások, illetve pillérek csatlakozási

vonalai a falszerkezethez. 
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Bel-és kültéri burkolatok,
felületképzések

Beltéri kerámia és csempe burkolatok

YTONG falazatokra csempeburkolat készít-

hetõ hagyományos ágyazóhabarcsos techno-

lógiával, illetve ragasztással. A hagyományos

technológia esetén a felületelõkészítés meg-

egyezik a vakolásnál leírtakkal. „Ragasztott”

eljárás kétféleképpen alkalmazható:

- Szokásos konyhai, fürdõszobai illetve nagyobb

méretû csempézési feladatokhoz olyan

ragasztóhabarcsot kell választani, ami

kellõen rugalmas, nem merev és 5-8 mm-

es ágyazatot alkot. 

- Jó minõségû alapvakolatot kell készíteni, ha

a ragasztó filmet képez, és egészen vékonyan

kerül felhordásra.(Ez az eljárás legfeljebb kis

felületek csempézésekor javasolható.) 

Csempe falburkolatok készítésekor nagyobb

összefüggõ felület esetén kerülni kell a „null-

hézagos” felrakást, célszerû egy burkolat-

mezõn belül is min. 3-5 mm-es fugát tartani.

A burkolat széleihez csatlakozó más szerke-

zetek peremvonalához a csempét nem szabad

szorosan illeszteni.

A csatlakozó hézagot 2 - 3 mm rugalmas fuga-

tömítõ anyaggal (pl. sziloplaszt) kell kitölteni.

Külsõ térben a vakolat nélküli közvetlenül

festett felületképzés általában nem javasolt. 

Ahol mégis ez az igény merül fel, gondot kell

fordítani a megfelelõ lábazati és párkánykiala-

kításokra. Az YTONG falazatot tömören fugáz-

va (valóban 100%-os fuga-kitöltöttséggel) kell

készíteni, falazáskor nagy gondot fordítva 

a szép és megtervezett elemkiosztásra. Külön

gondosságot és hozzáértõ tervezést igényel 

a csak festett kivitelû falakon az épületgépé-

szeti vezetékek és szerelvények nyomvonalá-

nak esztétikus kijelölése és nem utolsó sor-

ban gyakorlati megvalósítása.

A külsõ téri festés portalanítás és alapozás után

több rétegben felhordott anyagszükséglete kb.

1800 - 2200 gr/m2 festékanyag, tehát itt viszony-

lag vastag festékrétegekkel kell számolni.

A festékanyaggal szemben támasztott egyik

legfontosabb követelmény a jó páraáteresztõ,

de egyúttal megfelelõ vízlepergetõ tulajdon-

ság. A festékanyagok kiválasztásakor irányadó

az anyag páradiffúziós ellenállási száma. 

(A „µ” az 50-es értéket ne haladja meg).

Külsõ téri közvetlen burkolatok

Ezek tervezése és kivitelezése minden építõ-

anyag esetén különös gondosságot igényel.

Nagy összefüggõ felületek kis páraáteresztõ

képességû (µ = 50 - 200) burkolattal való

fedése minden esetben szükségessé teszi 

a következõk megfontolását:

- A teljes homlokzati rétegrend hõ és pára-

technikai ellenõrzése (fagyzóna, annak megí-

télése, hogy a szerkezetben lesz-e

páralecsapódás, illetve hogy az kiszárad-e 

a nyári idõszakban stb.) 

- A burkolat ellenõrzése szélszívásra 

- Az önsúlyból és a hõtágulásból származó

terhek figyelembevétele 

- Vegyes alapfelület esetén (pillérváz + vázki-

töltõ fal + födémperemek) az anyaghatáro-

kon való burkolati átvezetések megoldása 

- Dilatációs mezõk méretének, határainak

meghatározása 

- Nyíláskeretek, esõvízlefutás megoldása, 

- A burkolat tagozatain megálló hó, illetve

szennyezõdések problémája.

A sor esetenként természetesen kiegészülhet

speciális igények vizsgálatával is.

Az eddigi tapasztalatok szerint az alkalmazott

ellenõrzési eljárások az YTONG esetében álta-

lában a biztonság javára tévednek, vagyis  a pó-

rusbeton a kialakuló épületfizikai állapotban ked-

vezõbben viselkedik, mint azt a jelenleg széles

körben alkalmazott hõ és páratechnikai mére-

tezési és ellenõrzési eljárások igazolni tudják.

Díszburkolatok

YTONG falra könnyen szerelhetõ vagy építhetõ

díszburkolat kiegészítõ hõszigeteléssel vagy

anélkül, megfelelõ lábazati megoldással,

mechanikus rögzítéssel. A burkolatok beköté-

sére, rögzítésére illetve megtámasztására

számtalan mûszaki megoldás kínálkozik.

Ezeknél az épületszerkezeti részleteknél az

YTONG szempontjából a pontonkénti erõbe-

vitel méretezése az egyedüli feladat. 
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Célszerszámok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

9.

11.

13.

12.

8.

14.

* 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 375 mm szélességben kaphatók.

Termék megnevezés Leírás

1. Ytong kézifûrész -vídiabetétes 11  fogú a vékony építõelemek egyszerû és pontos méretre vágásához 

-vídiabetétes 17 fogú az építõelemek egyszerû és pontos méretre vágásához 

2. Kézi horonyhúzó vezetékhornyok készítéséhez YTONG falszerkezetekbe

3. Sarokvésõ vezetékhornyok csatlakozásánál és nehezen hozzáférhetõ  

sarkokban használható 

4. Derékszög a vágási nyomvonalak pontos elõrajzolásához

5. Falfúró – ∅50 mm csõvezetékek falszerkezeten történõ átvezetéséhez NA 40 méretig 

– ∅30 mm csõvezetékek falszerkezeten történõ átvezetéséhez NA 25 méretig 

6. Fészekfúró – ∅90 mm ∅80 mm-es elektromos kötõdoboz elhelyezéséhez

– ∅70 mm ∅65 mm-es elektromos csatlakozódoboz elhelyezéséhez

7. Gumikalapács – nagy falazóelemek elhelyezéséhez, igazításához

– kicsi válaszfalelemek elhelyezéséhez, igazításához

8. Csiszolófa sorok finom fogasságának megszüntetésére vékonyágyazatú 

falazási technikánál

9. Fûrészfogas csiszoló sorok durva fogasságának megszüntetésére  vékonyágyazatú 

falazási technikánál

10. Horonymaró fej fúrógépbe vezetékhornyok készítéséhez YTONG falszerkezetekbe

11. Habarcsterítõ kanál* kétféle fogazattal, YTONG hõszigetelõ (5 mm fuga) és 

vékonyágyazatú  falazó-habarcshoz (2,5 mm fuga) 

12. Habarcsterítõ szánkó* kétféle fogazattal, YTONG hõszigetelõ (5 mm fuga) 

és vékonyágyazatú falazó-habarcshoz (2,5 mm fuga)

13. Fogazott betét* habarcsterítõ szánkóhoz 

15. YTONG fûrészgép az YTONG építõelemek egyszerû és pontos méretre vágásához, 

bérelhetõ
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